
 
 

c„ôv | 1 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 والنصرةاللجنة الشرعية للدعوة 
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

 

একালিক স্ত্রীর মাবে ইনসাফ ও সমতা রক্ষার লেিান 
কী? 

প্রশ্নঃ 
 ক. ককাবনা েযলি যলদ একালিক লেবয়্ কবরন, তাহবল লক স্ত্রীবদর 
ক ারব াষ এেং তাবদর সবে রালিযা বনর কক্ষবি সমতা রক্ষা করা 
অ লরহাযয?   
 . ককউ লজহাবদর কাবজ োইবর থাবকন। লকন্তু তার প্রথম স্ত্রীর কবয়্কলি 
সন্তান থাকায়্ তাবক সবে লনবয়্ যাওয়্া কলিন মবন কবরন অথো প্রথম 
স্ত্রী  ালরোলরক সমসযার কারবণ স্বামীর সাবথ লেবদবশ কযবত চান না। 
ফবল লতলন লিতীয়্ লেবয়্ কবরন এেং অলিকাংশ সময়্ লিতীয়্ স্ত্রীর সাবথ 
লেবদবশই থাবকন। ছয়্ মাবস ১০ লদন প্রথম স্ত্রীর সাবথ থাকবল ৫ মাস 
কুলি লদন থাবকন লিতীয়্ স্ত্রীর সাবথ। স্বভােতই  লিতীয়্ স্ত্রীর সবে কেলশ 
সময়্ থাকায়্ তার কদ ভালও কেলশ কবরন। এমন কক্ষবি এই েযালির 
জনয এলি জাবয়্য হবে লক?   
গ. ককউ তার প্রথম স্ত্রীবক লনবয়্ ককাবনা কারবণ লহজরত করবত  ারবছন 
না, তাই লতলন তার প্রবয়্াজন  রূবণর জনয লিতীয়্ লেবয়্ কবর লিতীয়্ 
স্ত্রীর সাবথই লেবদবশ থাবকন। লকন্তু তার প্রথম স্ত্রীরও কয প্রবয়্াজন হয়্, 
কসিা লতলন কেমালুম ভুবল লগবয়্বছন এেং লতলন ভােবছন, এলি কতা 
িীবনর জনযই। ক নও েলবছন, কাবজর স্বাবথয এমনিা করবত হবে। 
তার এমন করািা লক জাবয়্য হবে? 

প্রশ্নকারীঃ উোইদুর রহমান     
উত্তর: ক.  
একালিক স্ত্রীর সবে রালি যা বন সমতা 
কাবরা একালিক স্ত্রী থাকবল, রালি যা বনর কক্ষবি তাবদর মাবে সমতা 
রক্ষা করা ওয়্ালজে। একজবনর কাবছ যবতা রাত যা ন করবে, অনয 
জবনর কাবছও তবতা রাত যা ন করবত হবে। তবে সহোবস সমতা রক্ষা 
করা জরুরী নয়্; সম্ভে র হবল মুস্তাহাে। লদবনর সময়্ যলদ স্ত্রীবদর কাবছ 

ফাতওয়্া নাম্বার:290                    প্রকাশকালঃ28-10-২০২2 ইং 
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কািাবনা হয়্, কস কক্ষবি কাাঁিায়্ কাাঁিায়্ লহবসে রা া জরুরী না হবলও 
সোর প্রলত ক য়্াল রা া জরুরী। -ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৩৩1; রদু্দল 
মুহতার: ৩/২০২,২০৭

2
  

রালি েণ্টবনর উত্তম লনয়্ম হবে, প্রবতযক স্ত্রীর জনয এক রাত কবর 
েণ্টন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম স্বাভালেক অেস্থায়্ 
প্রবতযক স্ত্রীর লনকি একলদন কবর থাকবতন।

3
  তবে লেবশষ কারবণ, দুই 

                                                           
ال نعلم خالفا يف أن العدل الواجب يف البيتوتة والتأنيس يف اليوم والليلة، وليس املراد أن يضبط 1  

النهار ففي زمان النهار فيقدر ما عاشر فيه إحدامها فيعاشر األخرى بقدره بل ذلك يف البيتوتة، وأما 
 (433/ 3فتح القدير للكمال ابن اهلمام )-. اجلملة

 
)ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة( لكن إمنا تلزمه التسوية يف الليل، حىت لو جاء لألوىل بعد 2  

 .الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم، وال جيامعها يف غري نوبتها
لم خالفا يف أن العدل الواجب يف البيتوتة والتأنيس يف اليوم )قوله لكن إخل( قال يف الفتح: ال نع 

والليلة، وليس املراد أن يضبط زمان النهار، فبقدر ما عاشر فيه إحدامها يعاشر األخرى بل ذلك يف 
البيتوتة وأما النهار ففي اجلملة اهـ يعين لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن ميكث عند الثانية 

الدر املختار - خبالفه يف الليل هنر )قوله وال جيامعها يف غري نوبتها( أي ولو هنارا ط.ولو أقل منه 
 (207/ 3وحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )

 )ال يف اجملامعة( كاحملبة بل يستحب. 
)قوله ال يف اجملامعة( ألهنا تبتىن على النشاط، وال خالف فيه. قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم 

ية واالنتشار عذر، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إىل الضرة أقوى فهو مما يدخل حتت الداع
قدرته فتح وكأنه مذهب الغري، ولذا مل يذكره يف البحر والنهر أتمل )قوله بل يستحب( أي ما ذكر من 

وي بينهن يف اجملامعة ح. أما احملبة فهي ميل القلب وهو ال ميلك. قال يف الفتح: واملستحب أن يس
مجيع االستمتاعات من الوطء والقبلة، وكذا بني اجلواري وأمهات األوالد ليحصنهن عن االشتهاء 

 (202/ 3الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )-. للزان وامليل إىل الفاحشة
 

3
ثـََنا َجرِيٌر َعْن ِهَشاِم بْ  - 3702  ُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ ثـََنا ُزَهيـْ ِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َما َحدَّ

ٌة  ا  َرأَْيُت اْمَرأًَة َأَحبَّ ِإىَلَّ َأْن َأُكوَن ِِف ِمْساَلِخَها ِمْن َسْوَدَة بِْنِت َزْمَعَة ِمِن اْمَرأٍَة ِفيَها ِحدَّ قَاَلْت فـََلمَّ
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রাত, লতন রাত ো এক সপ্তাহ কবরও েণ্টন করা যায়্। স্ত্রীবদর অনুমলত 
েযতীত ফুকাহাবয়্ লকরাম এর কচবয়্ কেলশ দীর্যালয়্ত কবর স্ত্রীবদর  ালা 
েণ্টন করবত োরণ কবরবছন। তবে অনুমলত সাব বক্ষ যবতালদন  যযন্ত 
গুনাবহ ললপ্ত হওয়্ার সম্ভােনা ততলর না হবে, তবতালদন কবর েণ্টন করা 
যাবে। -আদু্দররুল মু তার (রদু্দল মুহতারসহ): ৩/২০৭-২০৮

4
   

                                                                                                     
ِلَعاِئَشَة َقاَلْت ََي َرُسوَل اَّللَِّ َقْد َجَعْلُت  -ه وسلمصلى هللا علي-َكِبَْت َجَعَلْت يـَْوَمَها ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ 

الناشر : دار اجليل بريوت + دار األفاق اجلديدة ـ ، صحيح مسلم للنيسابوري - يـَْوِمى ِمْنَك ِلَعاِئَشَة.
 174/ 4 :بريوت

كال يف   ولو مرض هو يف بيته دعا.... )ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة( قال ِف الدر:  4
نوبتها ألنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل. هنر )وإن شاء ثالاث( أي ثالثة أَيم ولياليها 

زاد يف اخلانية )والرأي يف البداءة( يف القسم  )وال يقيم عند إحدامها أكثر إال إبذن األخرى( خاصة
دة ايإيالء أو مجعة، وعممه يف )إليه( وكذا يف مقدار الدور هداية وتبيني. وقيده يف الفتح حبثا مب

البحر، ونظر فيه يف النهر. قال املصنف: وظاهر حبثهما أهنما مل يطلعا على ما يف اخلالصة من التقييد 
 اهـ  ابلثالثة أَيم كما عولنا عليه يف املختصر، وهللا أعلم.

قام أكثر من ثالثة أَيم )قوله وال يقيم عند إحدامها أكثر إخل( مل يبني ما لو أقال ابن عابدين حتته: 
هل يهدر الزائد أو يقيم عند األخرى بقدر ما أقام عند األوىل مث يقسم بينهما ثالثة وثالثة أو يوما 
ويوما؛ والظاهر الثاين ألن هدر ما مضى فيما إذا أقام عند إحدامها ال على سبيل القسم كما تقدم 

ه ما يف اخلانية من أنه لو أقام عند اجلديدة وهنا يف ايإقامة على سبيل القسم فال يهدر شيء ويؤيد
 ثالثة أَيم أو سبعة أَيم يقيم عند األوىل كذلك اهـ 

لكن ظاهره أن له أن جيعل الدور مستمرا ثالثة أو سبعة، وهذا خمالف ملا ذكره املصنف، ويؤيده ما 
لدور ابلسبع أو قدمناه عن شرح درر البحار يف التوفيق بني األدلة أن احلديث يدل على اختيار ا

وعن هذا نقل القهستاين عن اخلانية والسراجية وغريمها أن له أن يقيم عند امرأته ثالثة  الثالث أتمل.
يكون  :أو سبعة وعند أخرى كذلك. اهـ. والذي يف اخلانية هو ما ذكرانه، ويف كايف احلاكم الشهيد

منهما ثالثة أَيم فعل. وروي عن عند كل واحدة منهما يوما وليلة، وإن شاء أن جيعل لكل واحدة 
أنه قال ألم سلمة حني دخل هبا إن  -صلى هللا عليه وسلم  -عن رسول هللا »األشعث عن احلكم 
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অেশয লজহাবদর কাবজ যাবদরবক দূবর অেস্থান করবত হয়্, তাবদর 
স্ত্রীবদর কাবছ কফরার জনয উমর (রালয.)চার মাস সময়্ কোঁবি 
লদবয়্লছবলন। েণযনাবভবদ  াাঁচ ও ছয়্ মাবসর কথাও  াওয়্া যায়্। কস 
লহবসবে আ নারা যারা দূবর অেস্থান কবরন এেং উভয়্ স্ত্রীবক সবে রা া 
সম্ভে র হয়্ না, তারা স্বাভালেক অেস্থায়্ দুই স্ত্রীর জনয সবেযাচ্চ ৪ কথবক 
৬ মাস কবর সময়্ েণ্টন কবর লনবত  াবরন।   

                                                                                                     
اهـ ومقتضى روايته احلديث أن له التسبيع، بل يف غاية البيان إن شاء « شئت سبعة لك وسبعة هلن

انية( يوهم أن عبارة اخلانية صرةحة يف وإن شاء سبع إىل غري ذلك )قوله زاد يف اخل ثلث لكل واحدة
احلصر كعبارة اخلالصة، وليس كذلك، فإن الذي فيها عليه أن يسوي بينهما، فيكون عند كل واحدة 
منهما يوما وليلة أو ثالثة أَيم ولياليها والرأي يف البداية إليه. اهـ. فالظاهر أن هذا بيان لألفضل ال 

 ة أتمل.لنفي الزَيدة بقرينة عبارته املار 

)قوله وقيده يف الفتح( أي قيد كالم اهلداية املذكور، حيث قال اعلم أن هذا ايإطالق ال ميكن اعتباره 
على صراحته ألنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطالق ذلك، بل ينبغي أن يطلق له مقدار مدة 

وأظن أن تعتِب املدة القريبة ايإيالء وهو أربعة أشهر. وإذا كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن 
فقوله وأظن إخل إضراب إبطايل عن مدة ايإيالء فيناسب أن  أكثر من مجعة مضارة إال أن يرضيا اهـ

 تكون " أو " يف قول الشارح أو مجعة مبعىن بل كما يف قول الشاعر

 ح  كانوا مثانني أو زادوا مثانية

ألنه ال مضارة حيث كان على وجه القسم  )قوله وعممه يف البحر( حيث قال: والظاهر ايإطالق
ألهنا مطمئنة مبجيء نوبتها )قوله ونظر فيه يف النهر( حيث قال يف نفي املضارة مطلقا نظر ال خيفى. 
اهـ. قلت: وأيضا فإن االطمئنان مبجيء النوبة منتف مع طول املدة كسنة مثال الحتمال موته أو موهتا 

 ع القسم ألجله وهو االستئناس.مع ما فيه من تفويت املعىن الذي شر 

)قوله وظاهر حبثهما( أي صاحب الفتح والبحر كما يف املنح ح )قوله من التقييد ابلثالثة أَيم( قد 
 (208-207/ 3الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )-. علمت ما ينايف هذا التقييد
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তবে কাবরা স্ত্রী যলদ এত দীর্য সময়্ সের করবত না  াবরন েরং তার 
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5
  :اجازت ہے یمدت تک  نہ ملنے ک یسے کتن  یویب     

کام  یضرور  یکس ۓجا ںیہے کہ انسان اگر سفر م حیصح ہی ای: کسوال

تو  ںیاور اس کا وہ کام اب تک ختم نہوا اور اس میں چار ماہ ہو جائ  یۓکےل

کہ وہ مختار ہے کہ  ایسےچار ماہ نہ ملنے سے وہ گنہگار ہوتا ہے؟  یویب

  -رہ سکے ںیسفر مجہاں تک چاہے 

 یویہے کہ ب ہیبلکہ قاعدہ  ںیگناہ ہونا مطلقا الزم نہ ںی: اس صورت مالجواب

 یاسک شہیاند ںیمدت تک نہ ملنے سے گناہ ہوتا ہے جس م یاتن ۃانیسے د

طرف التفات  یمردوں ک ریہو کہ اس کو غ شہیاند ہی ایعفت زائل ہونے کا ہو 

لے کہ  کھیغور کر کے د ںیحالت م یک یویب یہوگا اب اس کو ہر شخص اپن

 ںیمدت  م یہے اور کتن یمدت تک مرد سے صبر کر سکت یکتن  یویب یاس ک

ہوتا ہے بعض فقہاء نے اندازہ سے چار ماہ اس  اقیطرف اشت یاس کو مرد ک

وهي مدة اإلیالء، وبھا أمر عمر رضي هللا عنه أن ال  -ہے یمدت مقرر ک یک

 یکم ںیسے اس م زجہر اختالف حاالت و امیحبس رجل فوقھا في الجیش. مگ

 2/381هللا اعلم ۔ امداد االحکام:  -ہے یہو سکت یبھ یشیب

 

کے  غیوتبل میتعل ایسے جدا رہ سکتا ہے؟ )مالزمت  ی ویکتنا عرصہ ب شوہر

سے جدا رہنے سے متعلق موالنا ڈاکٹر عبدالواحد  یویلئے عرصہ دراز تک ب

 منیسوال:۔ بخدمت جناب عبدهللا م صاحب مدظلٗہ کے سوال کا جواب( 

السالم        صاحب

ارسال کردہ کتابوں  یک نجنابا   !  یهللا وبر کاتٗہ  مزاج گرام ۃورحم کمیعل

 یویخطبات اور ب ی، جو کہ اصالح یقسط موصول ہوئ یسریت یک ہیکے ہد

 یپر بہت ہ یاور کرم فرمائ تیعنا ی، اس انتہائ یکے حقوق پر مشتمل تھ

جان ومال اور علم  یجناب ک ی  مشکور وممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ هللا تعال

سوال  کیمناسبت سے ا یک ہیہد ےجناب ک ۔  ںیبرکت عطا فرمائ ںیم

مدظلٗہ  یثمانع یاس کا جواب جناب کے اور موالنا تق کنی، ل اینوک قلم پر ا گ

 ںیم‘‘ کے حقوق یویب’’رسالہ خاطر پر موقوف کرتا ہوں ۔  بیکے ط

تک لکھا ہے کہ مرد  ہاںیفقہائے کرام نے  :۔ ایفرما ریموالنا مدظلٗہ نے تحر

اجازت اور اس  یک یویگھر سے باہر رہنا ب ادہیسے ز نےیکے لئے چار مہ

نکال کہ  ہیمفہوم مخالف سے  ( ۶۱۔)ص:ںیجائز نہ ریکے بغ یخوش دل یک

  یاردو ک ۔  ںیاجازت سے سال دو سال کے لئے باہر رہ سکتے ہ یک یویب
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اور  ی  فتاو یعرب ایک کنیلکھا ہے ، ل یہ سےیمسئلے ا ہیتو  ںیبعض کتابوں م

 حیتصر یمسئلے کے اس طرح ہونے ک کیکے نزد ہیحنف ںیکتابوں م یفقہ ک

 یاور خوش دل یرضامند یک یویجد ہے کہ بتو مو حیتصر ہیموجود ہے ؟ 

مطلب  ہیاس سے  کنیکو چار ماہ سے زائد مٔوخر کرسکتا ہے ، ل یسے وط

سے اجازت لے کر سال دو سال اور زائد  یویشخص جوان ب ینکالنا کہ کوئ

ہو تو  سایواقعہ ا یمدت کے لئے باہر جاسکتا ہے مشکل ہے ۔پھر اکا دکا کوئ

بڑے  ںیموجودہ دور م کنیجائے ، ل ایحاالت پر محمول کرل یمعمول ریغ دیشا

کے لئے اس طرح نکلنا سمجھ سے باہر  غیاور تبل میپر مالزمت ، تعل مانےیپ

  ہے ۔

تو بڑا  ںیحوالہ جناب مدظلٗہ سے حاصل کرکے روانہ کر سایحال اگر ا بہر

  احسان ہوگا ۔

کہ  یہوگ ہیتوج ایک یک حوالہ موجود ہے تو پھر اس یکوئ سایاگر ا ںیاز عالوہ

سے  نےیچار مہ نیکہ مجاہد ایفرما یحکم جار ہیحضرت عمر فاروق ص نے 

 ادہیسے ز نوںیکہ چار مہ اینہ د وںیحکم ک ہیاور  ںیگھر سے باہر نہ رہ ادہیز

اشکال  ےنے اپن ںیم ۔ںیسے اجازت لے کر نکال کر وںیویکے لئے ب

ا جائے تو  سریم یرہنمائ یکوئ ںیہے ، اگر اس بارے م ایک ریکا خالصہ تحر

  ممنون ہوں گا ۔

سالم  ںیخدمت م ی، موالنا مدظلٗہ ک ںیمرتبہ پھر شکر قبول فرمائ کیا ںیم ا خر

      ۔ ںیفرمائ شیپ

  کمیوالسالم عل   

  ،الہور ہیڈاکٹر عبدالواحد ،               جامعہ مدن موالنا

  قدر مکرم ی:۔ گرام جواب

 هللا وبر کاتہٗ  ۃورحم کمیعل السالم

صاحب کے نام موصول ہوا ، اور  منینامہ موالنا عبدهللا م یکا گرام ا نجناب

، ا پ نے  ای، اس پر غور ک ایطرف متوجہ فرما یا نجناب نے جس پہلو ک

ہے کہ چار ماہ سے زائد گھر سے باہر رہنے کے جواز کے  ایدرست فرما

، اس  ئےیچاہ یہون ںینہ یکاف یاجازت اور خوش دل یک یویلئے صرف ب

اس  ی، سوائے درمختار ک یمل ںیتو نہ حیتصر یکوئ یفقہاء ک ںیمسئلہ م

 الءیاال ةمد بلغیوال  انایاح ۃانید جبیو ةحقھا بمر سقطیو’’ عبارت کے :

 لیمندر جہ ذ یک ریرحمہ هللا فتح القد یکے تحت عالمہ شام ی۔ اس‘‘اال برضاها

نفسھا  بیاال برضاها وط الءیاال ةبہ مد لغبیان ال  جبیو’’ہے:۔   یعبارت نقل ک

 دی(  طبع سع1حاشیه نمبر ۱۔)[۲۰۲،ص:۳،ج: ی۔ ]درمختار مع شام‘‘ بہ

 یکراچ

ہے کہ  حیتصر ہی ںیمسئلہ حق جماع سے متعلق ہے ، اور اس م ہی کنیل

درست ہے  ہی کنیہے ، ل یحق ترک کرسکت ہیسے اپنا  یرضامند یعورت اپن

احقر  حیتصر یکوئ یفقہائے کرام رحمہم هللا ک ںیکہ مطلق سفر کے بارے م

 حضرت عمر فاروق ص کے واقعہ سے  کنی، ل یگزر ںینہ ینظر سے بھ یک
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تک سفر پر  نےیچھ مہ ای نےیپانچ مہ ای نےیچار مہ اتیالروا اختالف یعل

عورت کے حق  ہیہے کہ  یہیظاہر  کنیہے ، ل یاجازت معلوم ہوت یرہنے ک

 یجب اس کا حق ہے تو وہ اس سے دست بردار بھ ہیوجہ سے ہے ، اور  یک

 وںیک ہیمعاملہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم ص نے  ہیہے ، رہا  یہوسکت

کو چار ماہ سے زائد کے سفر پر  وںیاجازت سے سپاہ یک یویکہ ب ایفرما ںینہ

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق  ہی ںیجاسکتا ہے ، تو اس کے بارے م جایبھ

ضابطہ مقرر کرنا تھا کہ  کیکے لئے ا وںیلشکر کے سپاہاعظم ص  کو اپنے 

ماہ  چارجائے ، اس کے لئے انہوں نے  ایمدت کے بعد واپس بال یان کو کتن

 کہ :۔ ںیمنقول ہ ہی، چنانچہ ان کے الفاظ  یاالطالق مقرر فرمائ یمدت عل یک

 ری،کتاب الس یھقی۔ ]سنن ب‘‘ٔاکثر من هذا  شیال ٔاحبس الج’’ 

  .( طبع نشر السنة ملتان1۔ )حاشیه نمبر [۲۹،ص:۹،ج:

۔  ]مصنف عبدالرزاق ‘‘ٔاشھر  ۃفوق ٔاربع وشیفکتب عمر ان ال تحبس الج’’ اور

 ( ناشر مجلس علمي2۔ )حاشیه نمبر [۱۵۱،۱۵۲،ص:۷،ج:

، اس لئے ا پ  یتھ یہ یمدت مقرر کرن ینہ کوئ یکے لئے کوئ وںیسپاہ چونکہ

 یک قی، اور اس تدق یاالطالق مقرر فرماد یمدت عل یصنے چار ماہ ک

ہے ،  یاس سے زائد کے لئے راض یویب یکہ کس ک یسمجھ ںیضرورت نہ

ہے کہ  ںیاس صورت م لیالبتہ سارہ تفص ۔ ںینہ یراض یویب یاور کس ک

نہ ہو ، جہاں فتنے کا  شہیفتنے کا اند یکس ںیسے باہر رہنے م گھرجب کہ 

 یاجازت گھر سے باہر رہنے کے لئے کاف یک یویہو ، وہاں صر ف ب شہیاند

نہ  یہر گز حوصلہ افزائ یاس طرز عمل ک ںی، اور فتنے کے اس دور م ںینہ

کے  رتضرو انایبجا اور درست ہے کہ اح یفرمانا بھ ہی۔ ا پ کا  ئےیچاہ یہون

 نایکرنا اور بات ہے ،اور اس عمل کو معمول بنال اریسفر اخت لیمواقع پر طو

 یفتنے کے امکانات بہت قو ںیصورت م یسیبات ہے ،اور چونکہ ا یدوسر

کہ  ہی، خالصہ  ئےیکرنا چاہ ی، اس لئے اس سے احتراز ہ ںیہوجاتے ہ

 اریسفر اخت یاجازت کے ساتھ بھ یک یویجہانفتنے کا ظن غالب ہو وہاں تو ب

ہ ، اور جہاں ظن غالب ن ںینہ دیق یکوئ یمدت ک ںی، اور اس م ںیکرنا جائز نہ

الزم  یاالمکان اس سے احتراز ہ یحت یمعتدبہ احتما ل ہو وہاں بھ کنیہو ، ل

ہے وہ  ایہے کہ فقہاء کرام نے چار ماہ کا ذکر فرما ہیہے ، جس کا حاصل 

 ایپر فرما ادیبن یحق ک کےعوارض سے قطع نظر کرتے ہوئے محض عورت 

پر عمل ہونا  لیجہاں عوارض فتنہ موجود ہوں ، وہاں اس تفص کنیہے ، ل

   ۔ یگئ یجو اوپر عرض ک ئےیچاہ

 ٔاعلم ی  وتعال ہسبحان ہوالل       یل رهماظ ذاه
   والسالم

 یعثمان یحممد تق   
 ه۱۴۱۴؍۴؍۹ -
 (۔ َيفرما ريحتر  ںيخط م یجواب ےن مہحضرت واال دامت برکات ی  فتو  ہی: 3حاشيه منِب )
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- 
 ديوبند پو،ڈ،  زكرَي  بك312-310، ص:2فتاوى عثماين،  ج: 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/125105  
 إسالم ويب -يف حتديد أقصى مدة لغياب الزوج عن زوجته  املرجع

  السؤال
 مسافر وأان أرفض سفره. ما حكم الدين يف هذا؟ زوجي

  ايإجابــة
 :هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد احلمد

العلم عن مسألة غياب الزوج عن زوجته، وحددوا املدة اليت ةحق للزوج فيها كثر كالم أهل   فقد
الغياب عن زوجته ولو بغري رضاها بستة أشهر، استنادا ملا روي عن عمر رضي هللا عنه أنه سأل ابنته 

ستة  ازيهمحفصة: كم تصِب املرأة عن زوجها؟ فقالت: مخسة أشهر، ستة أشهر، فوقََّت للناس يف مغ
  .سريون شهراً ويقيمون أربعة ويسريون شهراً راجعنيأشهر. ي

ابن قدامة رمحه هللا يف املغين: وسئل أمحد أي ابن حنبل رمحه هللا: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟  قال
  .قال: يروى ستة أشهر

صاحب كشاف القناع من فقهاء احلنابلة: وإن مل يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب  وقال
 .ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلكأكثر من 

الذي يظهر أن هذا من عمر رضي هللا عنه ومن العلماء بعده قد جرى جمرى االجتهاد، ومعلوم  ولكن
أن األمور االجتهادية اليت مل يرد فيها نص صريح تتغري بتغري الزمان واملكان واألحوال. وال شك أن 

القصوى من  لغايةكثر الرجال والنساء يف عصره يف ازمان عمر رضي هللا عنه ليس كزماننا، فقد كان أ
التقوى والدَينة والعفة والصيانة، وكان داعي التقوى والتدين قوَي وكان داعي الفتنة والشر ضعيفا، 
وكفي ذلك الزمان أنه زمان عمر الذي كان خيشاه الشيطان ويفر منه، وهذا مغاير ابلكلية لزماننا هذا 

 .وج كموج البحر ال يكاد يسلم منها أحدالذي أقبلت فيه الفنت مت
وعلى ذلك فإان نرى أن يرد األمر يف هذه املسألة إىل الزوجني فهما أعلم الناس أبحواهلما، فإن اتفقا  

على مدة معينة تعلم الزوجة إطاقتها للصِب فيها عن زوجها ويعلم الزوج ذلك منها فال حرج عليه يف 
إىل القاضي حينئذ  جوعأو نقص، أما إذا اختلفا فال مفر من الر السفر سواء زاد وقته عن ستة أشهر 

 .ليقرر هذه الفرتة حسب حال الزوجني
جاء يف فتاوى نور على الدرب البن عثيمني رمحه هللا: وإذا غاب الزوج عنها لطلب العيش برضاها  

رضيت إبسقاطه وكانت يف مكان آمن ال خيشى عليها شيئاً فإن ذلك ال أبس به، ألن احلق هلا فمىت 
طالبت  امع كمال األمن والطمأنينة فال حرج يف تغيبه ملدة ثالث سنوات أو أقل أو أكثر أما إذ

 .حبضوره فإن هذا يرجع إىل ما لديهم من القضاة ةحكمون مبا يرونه من شريعة هللا عز وجل. انتهى

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/125105
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/125105
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এভাবে সকল স্ত্রীর কাবছ সমহাবর রালি যা বনর  র স্বামী ইো করবল 
লকছ ু সময়্ সকল স্ত্রী কথবক আলাদা হবয়্ একা থাকবত  ারবেন। -
ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৩৬

6
   

উবল্ল য, স্বামী যলদ এক স্ত্রীবক করব  অনয স্ত্রীবক লনবয়্ সফবর কের কহান 
এেং তাবক লনবয়্ ককাথাও লনয়্মতালিকভাবে েসোস করার  লরকল্পনা 
না থাবক, তাহবল সফবর থাকা স্ত্রীর সবে কয রাতগুবলা কািাবনা হবে, 
কসগুবলা েণ্টবনর লহসাবে আসবে না। অথযাৎ সফবরর এই রাতগুবলার 
লে রীবত োলিবত থাকা স্ত্রীর সবে ওই  লরমাণ রাত যা ন করবত হবে 
না। আর সফরসেী করার লেষবয়্ স্বামী স্বািীন। সফবরর স্পশযকাতরতার 
কারবণ শরীয়্ত স্বামীবক এই এ লতয়্ার লদবয়্বছ কয, লতলন কযবকাবনা 
স্ত্রীবক সফরসেী করবত  ারবেন। তবে উভয়্ স্ত্রী যলদ সফরসেী হবত 

                                                                                                     
شهر يف بعض الرواَيت ويقول الشيخ عطية صقر رمحه هللا: ولئن كان عمر جعل أمد البعد أربعة أ 

فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة والظروف اليت ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف خمتلفة، والشعور 
عندها  ليسابلبعد خيتلف بني الشباب والكبار، وخيتلف من زوجة لديها دين وخلق قوي إىل من 

 .ذلك، والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره. انتهى
ئن كان عمر رضي اَّلل  عنه بعد سؤاله حفصة أم املؤمنني بنته قد جعل أجل الغياب أيضا: ول وقال

عن الزوجة أربعة أشهر، فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغريت األعراف 
 اصالتواختلفت الطباع، فيجب أن تراعى املصلحة يف تقدير هذه املدة، وخباصة بعد سهولة املو 

سائلها ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها وتعدد و 
فلها احلق يف رفع أمرها إىل القضاء يإجراء الالزم حنو عودته أو تطليقها، حفاظا على األعراض، ومنعا 

 .للفساد، فايإسالم ال ضرر فيه وال ضرار. انتهى
يف هذا األمر، وأن تتحلى ابحلكمة والصِب خصوصا إذا كان النهاية فإان ننصح الزوجة أال تتعنت  ويف

 .سفر الزوج حلاجة معتِبة من طلب الرزق أوالعلم النافع
 أعلم وهللا

فتح القدير للكمال ابن اهلمام -لو ترك املبيت عند الكل بعض الليايل وانفرد مل مينع من ذلك.  6
(3 /436) 
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চায়্, তাহবল স্বামীর জনয মুস্তাহাে হবলা, সকল স্ত্রীবক সুবযাগ কদয়্া 
লকংো লিালরর মািযবম কাউবক লনেযাচন করা।7     
ক ারব াষ তথা  ানাহার, ক াশাক- লরেদ ও োসস্থাবন সমতা 
একালিক স্ত্রী থাকবল উি লেষয়্গুবলাবত সমতা জরুরী লক না, লেষয়্লি 
লনবয়্ ফুকাহাবয়্ ককরাবমর মবিয মতবভদ রবয়্বছ। অবনবকই েবলবছন, 
এলেষয়্গুবলাও সকলবক সমান হাবর লদবত হবে। তবে জমুহুর ফুকাহাবয়্ 
লকরাবমর মবত এগুবলাবত ইনসাফ জরুরী; সমতা জরুরী নয়্। অথযাৎ 
প্রবতযক স্ত্রীবক তার প্রবয়্াজন অনুযায়্ী; স্বামী-স্ত্রী দুইজবনর আলথযক 
সামবথযযর সবে সেলত ূণয ক ারব াষ, ক াশাক ও োসস্থান লদবত হবে। 
এলেষয়্গুবলাবত নযাযয অলিকার আদাবয়্ কাবরা কক্ষবি ত্রুলি করা যাবে 
না। যলদ ককউ ইোকৃতভাবে ত্রুলি কবর থাবক, তাহবল কস মারাত্মক 
গুনাহগার হবে।  
অেশয সকল স্ত্রীর প্রবয়্াজন নযায়্সেতভাবে  ূরণ করার  র অলতলরি 
লকছ ু লদবত চাইবল তাবতও সকলবক সমহাবর কদয়্া জরুরী নয়্; েরং 
এবক্ষবি সমতা রক্ষা করা মুস্তাহাে। -আলোহরুর রাবয়্ক: ৩/২৩৪-
২৩৫8 ; রদু্দল মুহতার: ৩/২০২9 , ৫৭৫10 ; আলমাওসূআতলু 
                                                           

)وال قسم يف السفر( دفعا : (206/ 3حاشية ابن عابدين )رد احملتار( ) على صدرالدر املختار  7
 اهـ  للحرج )فله السفر مبن شاء منهن والقرعة أحب( تطييبا لقلوهبن.

وال خيفى أن حمل ايإطالق يف ترك القضاء يف السفر ما دام اسم : (312/ 9فتح الباري البن حجر )
هبا زماان طويال مث سافر راجعا فعليه قضاء مدة ايإقامة ويف السفر موجودا فلو سافر إىل بلدة فأقام 

واملعىن يف سقوط القضاء أن اليت سافرت وفازت ابلصحبة حلقها . مدة الرجوع خالف عند الشافعية
 اهـ . من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك واملقيمة عكسها يف االمرين معا

 
 أو األمتني يف املأكول، واملشروب، وامللبوس، والسكىن، ويف البدائع جيب عليه التسوية بني احلرتني 8

 والبيتوتة اهـ.
وهكذا ذكر الولواجلي، واحلق أنه على قول من اعتِب حال الرجل وحده يف النفقة فالتسوية فيها واجبة 

حاهلما فال ألن إحدامها قد تكون غنية، واألخرى فقرية فال  أيضا وأما على قول املفىت به من اعتبار
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লফকলহয়্যাহ, কুবয়্ত: ৩৪/৩১৬-৩১৭11 ; ইমদাদুল আহকাম 
(৩/৩৭৭)12  

                                                                                                     
لزمه التسوية بينهما مطلقا يف النفقة، ويف الغاية: اتفقوا على التسوية يف النفقة قال الشارح: وفيه نظر ي

فإنه يف النفقة يعتِب حاهلما على املختار فكيف يدعي االتفاق فيها على التسوية وال يتأتى ذلك إال 
ئق ومنحة اخلالق وتكملة البحر الرائق شرح كنز الدقا- على قول من يعتِب حال الرجل وحده اهـ.

 (234/ 3الطوري )
 

)قوله ويف امللبوس واملأكول( أي والسكىن، ولو عِب ابلنفقة لشمل الكل. مث إن هذا معطوف على 9
قوله فيه، وضمريه للقسم املراد به البيتوتة فقط بقرينة العطف وقد علمت أن العدل يف كالمه مبعىن 

تلزم يف النفقة مطلقا. قال يف البحر: قال يف البدائع: جيب عليه عدم اجلور ال مبعىن التسوية فإهنا ال 
التسوية بني احلرتني واألمتني يف املأكول واملشروب وامللبوس والسكىن والبيتوتة، وهكذا ذكر الولواجلي 

واحلق أنه على قول من اعتِب حال الرجل وحده يف النفقة. وأما على القول املفىت به من اعتبار حاهلما 
الدر -فإن إحدامها قد تكون غنية واألخرى فقرية، فال يلزم التسوية بينهما مطلقا يف النفقة. اهـ.  فال

 (202/ 3املختار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )
وإمنا االختالف فيما إذا كان أحدمها موسرا واآلخر معسرا، فعلى ظاهر الرواية االعتبار حلال  10

معسرة فعليه نفقة املوسرين، ويف عكسه نفقة املعسرين. وأما على املفىت الرجل، فإن كان موسرا وهي 
 به فتجب نفقة الوسط يف املسألتني وهو فوق نفقة املعسرة ودون نفقة املوسرة.

اهـ]تنبيه[ صرحوا ببيان اليسار وايإعسار يف نفقة األقارب ومل أر من عرفهما يف نفقة الزوجة، ولعلهم 
لنظر إىل احلال من التوسع يف ايإنفاق وعدمه، ويؤيده قول البدائع: حىت لو  وكلوا ذلك إىل العرف وا

كان الرجل مفرطا يف اليسار أيكل خبز احلوارى وحلم الدجاج واملرأة مفرطة يف الفقر أتكل يف بيت 
الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار( -. أهلها خبز الشعري يطعمها خبز احلنطة وحلم الشاة

(3 /575) 
بـَْعَد َذِلَك َوِإَذا قَاَم الزَّْوُج اِبْلَواِجِب ِمْن النـََّفَقِة َواْلِكْسَوِة ِلُكلِ  َواِحَدٍة ِمْن َزْوَجاتِِه , فـََهْل جَيُوُز َلُه     11

نَـُهنَّ يف اْلَعطَ  ُب َعَلْيِه َأْن ُيَسوِ َي بـَيـْ اِء ِفيَما زَاَد َعَلى َأْن يـَُفضِ َل إْحَداُهنَّ َعْن اأْلُْخَرى يف َذِلَك , أَْم جيَِ
َهَب اْلَواِجِب ِمْن َذِلَك َكَما َوَجَبْت َعَلْيِه التَّْسوِيَُة يف َأْصِل اْلَواِجِب ؟ اْختَـَلَف اْلُفَقَهاُء يف َذِلَك : َفذَ 

ُب هَلَا الشَّاِفِعيَُّة َواحْلََنابَِلُة َوُهَو اأْلَْظَهُر ِعْنَد اْلَماِلِكيَِّة إىَل َأنَّ الزَّْوَج إْن أَ  َقاَم ِلُكلِ  َواِحَدٍة ِمْن َزْوَجاتِِه َما جيَِ
ُهنَّ مبَا َشاَء , َونـََقَل اْبُن ُقَداَمَة َعْن َأمْحََد يف ال َع َعَلى َمْن َشاَء ِمنـْ رَُّجِل َلُه , َفاَل َحرََج َعَلْيِه َأْن يـَُوسِ 
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ইনসাফ না করা গুনাহ 
উ বরর লেেরণ অনুযায়্ী কাবরা একালিক স্ত্রী থাকবল, রাত যা বন 
সকলবক সমান অলিকার কদয়্া এেং ভরণ ক াষবণ লনজ লনজ অেস্থা 
অনুযায়্ী সোর প্রলত ইনসাফ েজায়্ রা া ওয়্ালজে। এবক্ষবি ত্রুলি করা 
মারাত্মক গুনাহ। হাদীবস এবসবছ, 

                                                                                                     
أْلُْخَرى يف النـََّفَقِة َوالشََّهَواِت َواْلِكْسَوِة إَذا َكاَنْت اأْلُْخَرى  اْمَرأَََتِن قَاَل : َلُه َأْن يـَُفضِ َل إْحَدامُهَا َعَلى ا

يف َهَذا ُكلِ ِه َتُشقُّ ِكَفايًَة , َوَيْشرَتَِي هِلَِذِه أَْرَفَع ِمْن ثـَْوِب َهِذِه َوَتُكوُن تِْلَك يف ِكَفايٍَة , َوَهَذا أِلَنَّ التَّْسوِيََة 
ْنُه اْلِقَياُم ِبِه إالَّ حِبَرٍَج , َفَسَقَط ُوُجوبُُه , َكالتَّْسوِيَِة يف اْلَوْطِء . َلِكنـَُّهْم قَاُلوا : إنَّ , فـََلْو َوَجَب ملَْ مُيْكِ 

ْوَجَبُه اَلِف َمْن أَ اأْلَْوىَل َأْن ُيَسوِ َي الرَُّجُل بـَنْيَ َزْوَجاتِِه يف َذِلَك , َوَعلََّل بـَْعُضُهْم َذِلَك أِبَنَُّه لِْلُخُروِج ِمْن خِ 
ُب َأْن يـَْعِدَل الزَّْوُج بـَنْيَ َزْوَجاتِِه ِفيَما يـُْعِطي ِمْن َمالِِه بـَْعَد إَقاَمِتِه ِلكُ  لِ  َواِحَدٍة . َوقَاَل اْبُن اَنِفٍع : جيَِ

ُب هَلَا . َوَنصَّ احْلََنِفيَُّة َعَلى ُوُجوِب التَّْسوِيَِة بـَنْيَ الزَّْوَجاِت يف ال ُهنَّ َما جيَِ نـََّفَقِة َعَلى قـَْوِل َمْن يـََرى َأنَّ ِمنـْ
ُر حِبََسِب َحاهلِِمَ  ُر حِبََسِب َحاِل الزَّْوِج , أَمَّا َعَلى قـَْوِل َمْن يـََرى َأنَّ النـََّفَقَة تـَُقدَّ ََُِب النـََّفَقَة تـَُقدَّ ا َفاَل 

ََُِب التَّْسوِيَُة بـَنْيَ ال زَّْوَجاِت يف النـََّفَقِة أِلَنَّ إْحَدامُهَا َقْد َتُكوُن َغِنيًَّة التَّْسوِيَُة َوُهَو اْلُمْفىَت ِبِه , َفاَل 
 (، برتقيم الشاملة آليا317-316/ 34املوسوعة الفقهية الكويتية )-َوأُْخَرى َفِقريًَة . 

12
بیویوں کے درمیان عدل کرنے کے معنی اور فقہاء کے کالم  پر ایک   

 اشکال کا جواب 

میں عدل کا حکم قرآن سے ثابت ہے اور وہاں اسے عام : متعدد ازواج سوال

رکھا گیا ہے جس کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ کم از کم امور اختیاریہ 

میں تو من کل الوجوہ عدل ہونا چاهئے یعنی سفر میں اور نفقہ میں اور وطی 

میں، سفر میں بھی پھر فقھاء نے اجازت دی ہے کہ خواہ جسے لے جاوے، 

ں موسرہ اور معسرہ کی حالت کا اعتبار کیا ہے جس سے ممکن اور نفقہ می

اغلب ہے کہ ایک کی حیثیت سو روپیہ ماہوار کی ہو اور ایک کی دس روپیہ 

ماہوار کی، وطی میں عدل نہیں ہے بلکہ اختیاری زوجہ پر موقوف ہے، اس 

کے بعد عدل واقعی نہیں رہتا بلکہ ایک فرضی دکھاوے کی صورت رہ جاتی 

 کہ قسم میں دونوں برابر رہیںہے 

آپ نے عدل کے معنی تسویہ سمجھے ہیں اس لئے غلط فھمی ہوئی،  الجواب؛

عدل کے معنی جور کے مقابل ہیں یعنی ہر چیز کے ساتھ اس کے مناسب اور 

حق واجب کے موافق برتاؤ کرنا، پس اگر زوجتین یسار واعسار میں مساوی 

یت عدل واجب ہے، تعدد ازواج کی ہیں تو نفقہ میں تسویہ ورنہ حسب حیث

صورت تسویہ صرف بیتوتہ وصالت زائدہ میں واجب ہے جبکہ سب حرائر 

3/377ہوں بقیہ امور میں عدل ہی واجب ہے نہ کہ تسویہ۔ امداد االحکام:   
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قال: "َمن كانت له  -صلَّى هللا عليه وسلم  -ُهريرة، عن النيبَّ  أيب عن
سنن أيب داود ت -امرأَتِن، فمال إىل إحدامها جاء يَوَم القياَمِة وِشقُّه َماِئٌل". 

، قال الشيخ األرنؤوط: إسناده 2133(، الرقم: 469/ 3األرنؤوط )
 ـصحيح. اه

“আেু হুরায়্ারা (রালয.) কথবক েলণযত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাম েবলবছন, কয েযলির দুজন স্ত্রী আবছ, কস যলদ তাবদর 
ককাবনা একজবনর প্রলত েুাঁবক  বি, লকয়্ামবতর লদন কস এমন অেস্থায়্ 

উিবে কয, তার অিযাংশ কাত হবয়্ থাকবে।” -সুনাবন আে ু দাউদ: 
৩/৪৬৯ হাদীস নং: ২১৩৩  
 . ককাবনা কারবণ যলদ স্বামী তার ককাবনা স্ত্রীবক সবে রা বত না  াবরন, 
চাই তা িীলন কারবণ কহাক লকংো দুলনয়্ালে প্রবয়্াজবন, সেযােস্থায়্ তাবকও 
নযাযয ক ারব াষ ও োসস্থান এেং সবে থাকা স্ত্রীর সমান হাবর রাত 
যা বনর হক লদবত হবে। -আলহালেল কালের, মাওয়্ারলদ: ৯/৫৮৪

13
 ; 

আলমুগলন, ইেনু কুদামা: ৭/৩১১14  

                                                           
 ملَْ  َمْنِزهِلَا يف  َمَعَها يـَُقمْ  َوملَْ  بـََلِدَها يف  اْعتَـَزهَلَا فَِإنِ  إحداهن بـََلدِ  يف  َفَأقَامَ  بـََلَدْينِ  يف  َزْوَجَتانِ  َلهُ  َكانَ  َوَلوْ  13

 يف  َمَعَها أَقَامَ  َقدْ  َكانَ  َوَلوْ  يـُْقَضى، َقْسًما الزَّْوَجةِ  بـََلدِ  يف  ُمَقاُمهُ  لَْيسَ  أِلَنَّهُ  اأْلُْخَرى، بـََلدِ  يف  اْلُمَقامُ  يـَْلَزْمهُ 
ِة، تِْلكَ  ِمْثلَ  َمْنزهِِلَا يف  بِبَـَلِدَها َمَعَها فـَُيِقيمَ  اأْلُْخَرى يـَْقِضيَ  َأنْ  َلزَِمهُ  َمْنزهِِلَا  َيْسُقطُ  اَل  اْلَقْسمَ  أِلَنَّ  اْلُمدَّ

 (584/ 9) الكبري احلاوي- .احملال ابختالف يسقط ال َكَما اْلبُـْلَدانِ  اِبْخِتاَلفِ 
 

فصل: فإن كانت امرأَته يف بلدين، فعليه العدل بينهما؛ ألنه اختار املباعدة بينهما، فال يسقط  14
حقهما عنه بذلك، فإما أن ميضي إىل الغائبة يف أَيمها، وإما أن يقدمها إليه، وجيمع بينهما يف بلد 

هما يف واحد، فإن امتنعت من القدوم مع ايإمكان، سقط حقها لنشوزها. وإن أحب القسم بين
بلديهما، مل ميكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل املدة حبسب ما ميكن، كشهر وشهر، أو أكثر، أو أقل، 

 (311/ 7املغين البن قدامة )-على حسب ما ميكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدمها. 
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একইভাবে তার র্বর যলদ আ নার সন্তান থাবক, তাবদর  রচও 
আ নাবক েহন করবত হবে। -রদু্দল মুহতার ৩/৬১২15  
অেশয ককাবনা স্ত্রী যলদ সন্তুষ্ট লচবত্ত তার  ূণয ো আংলশক হক কছবি কদন, 
তাহবল যতিুকু কছবি লদবেন, ততিুকু আদায়্ করা আ নার উ র 
আেশযক থাকবে না। -লকতােুল আসল, ইমাম মুহাম্মাদ: ১০/৩৫৯-
৩৬০

16
;  ফাতাওয়্া লহলিয়্া: ৫৫৩-৫৫৪

17
 ; রদু্দল মুহতার: ৩/২০৬-

২০৭
18
  

                                                           
ب( النفقة أبنواعها على احلر )لطفله( يعم األنثى واجلمع )الفقال ِف الدر:   15 قري( احلر، فإن )َو

نفقة اململوك على مالكه والغين يف ماله احلاضر؛ فلو غائبا فعلى األب مث يرجع إن أشهد ال إن نوى 
 . اهـ إال دَينة؛ فلو كاان فقريين فاألب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم

جرة الطبيب )قوله أبنواعها( من الطعام والكسوة والسكىن، ومل أر من ذكر هنا أقال ابن عابدين حتته: 
ومثن األدوية، وإمنا ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم صرحوا أبن األب إذا كان مريضا أو به زمانة 
ةحتاج إىل اخلدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك االبن )قوله لطفله( هو الولد حني يسقط من بطن أمه إىل 

لد صيب مث طفل ح عن النهر أن ةحتلم، ويقال جارية، طفل، وطفلة، كذا يف املغرب. وقيل أول ما يو 
)قوله الفقري( أي إن مل يبلغ حد الكسب، فإن بلغه كان لألب أن يؤجره أو يدفعه يف حرفة ... 

 ...ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا، خبالف األنثى كما قدمه يف احلضانة عن املؤيدية. 
جيوز التكفف: أي طلب الكفاف  )قوله يكتسب أو يتكفف( قدم الكسب؛ ألنه الواجب أوال، إذ ال

/ 3الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )-مبسألة الناس إال عند العجز عن االكتساب. 
612) 

 
وال ينبغي أن جيوز ذلك وال يقيم عند  -قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين رمحه هللا تعاىل: 16

 .له يف ذلكإحداهن أكثر مما يقيم عند األخرى إال أن أتذن 

أنه استأذن نساءه يف مرضه أن يكون يف بيت  -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه بلغنا عن رسول هللا 
ولو كان عند رجل . ... صلى هللا عليه وسلم -عائشة، فَأِذنَّ له، فكان يف بيت عائشة حىت قُِبَض 

إليه أن ميسكها وأن يتزوج امرأة قد خال من سنها، فأراد أن يستبدل هبا شابة وأن يفارقها، فطلبت 
واحداً، فتزوج على هذا الشرط،  . ... عليها، وأن يقيم عند اليت يتزوج هبا  أَيماً، مث يعود عندها يوماً 
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কয কক্ষবি স্বামী তার ককাবনা স্ত্রীবক রাত যা বনর হক লদবত  ারবছন না 
ো তার অনযানয নযাযয হক আদায়্ করবত  ারবছন না, অথচ তার 
লেবদবশ থাকা জরুরী; কস কক্ষবি তার কতযেয, উি স্ত্রীবক তালাক 
গ্রহবণর অলিকার লদবয়্ কদয়্া। যাবত লতলন চাইবল উি স্বামী কথবক 
লেবেদ হবয়্ অনয স্বামী গ্রহণ করবত  াবরন। আর যলদ লতলন স্ত্রীর হক 
কছবি লদবয়্ও একজন মজুালহবদর স্ত্রী হওয়্ার কসৌভাগযবক অগ্রালিকার 
লদবয়্ থাকবত চান, কসিাও কস্বোয়্ করবত  াবরন। হাদীবস এবসবছ, 

كان يسأل »عائشة رضي هللا عنها: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن  
يف مرضه الذي مات فيه أين أان غدا؟ أين أان غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له 

                                                                                                     
كان ذلك جائزاً ال أبس، لقول هللا تعاىل يف كتابه: }َوِإِن اْمَرأٌَة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعرَاًضا َفاَل 

نَـُهَما ُصْلًحا{. ]بلغنا ذلك عن علي بن أيب طالب[ ُجَناَح َعلَ   ْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ
أنه قال لسودة بنت زمعة: "اعتدي". فسألته بوجه هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وبلغنا عن رسول هللا 

حنيفة أن يراجعها، وأن جيعل يومها لعائشة ألن حتشر يوم القيامة مع أزواجه. قال حممد: حدثنا أبو 
  .عن اهليثم بذلك غري أنه مل يذكر عائشة

اهــــ )كتاب  وال أبس أبن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند األخرى إذا أذنت له.
(لبنان –دار ابن حزم، بريوت ط.  360-10/359األصل لإلمام حممد:   

ها على ثالثة دراهم كل شهر فهو وإذا صاحلت املرأة زوجها من نفقتجاء يف الفتاوى اهلندية:  17
جائز، مث األصل يف جنس مسائل الصلح عن النفقة أن الصلح على النفقة من الزوجني مىت حصل 

وإذا . ... بشيء جيوز للقاضي أن يفرض على الزوج يف نفقتها حبال يعتِب الصلح بينهما تقديرا للنفقة
 (دار الفكرط.  554-1/553. اهــــ )ئزصاحل امرأته عن نفقة سنة على ثوب، ودفع إليها فهو جا

)ولو( )تركت قسمها( ابلكسر: أي نوبتها )لضرهتا( )صح، وهلا الرجوع يف ذلك( يف ِف الدر:  18
 . اهـ ألنه ما وجب فما سقط املستقبل

)قوله صح( مشل ما لو كان بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط كما قال ابن عابدين حتته: 
)قوله ألنه( أي حقها وهو القسم ما وجب أي مل جيب بعد، فما سقط أي  . ... الفتحأوضحه يف 

 (207-206/ 3الدر املختار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )-. فلم يسقط إبسقاطها ح
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أزواجه يكون حيث شاء، فكان يف بيت عائشة حىت مات عندها، قالت 
وإن  هللاعائشة: فمات يف اليوم الذي كان يدور علي فيه يف بييت، فقبضه 

صحيح البخاري، كتاب  -رأسه لبني حنري وسحري، وخالط ريقه ريقي. 
النكاح ابب إذا استأذن الرجل نساءه يف أن ميرض يف بيت بعضهن فأذن له 

 ( 5217)حديث رقم: 
“আবয়্শা (রালয.) কথবক েলণযত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাম কয অসুস্থতায়্ ইবন্তকাল করবলন, কস অসুস্থতার সময়্ োর 
োর লজবেস করবতন, আলম আগামীকাল কার কাবছ থাকবো? উবদ্দশয 
লছবলা, আবয়্শা (রালয.) -এর  ালা। ত ন তাাঁর সকল স্ত্রী তাাঁবক যার 
কাবছ ইো থাকার অনুমলত লদবয়্ লদবলন। এর র কথবক লতলন আমতৃুয  

আবয়্শা (রালয.)-এর র্বর লছবলন।…..” –সহীহ েু ারী, হাদীস নং 
৫২১৭  
-আরও কদ ুন, আলমাওসুআতুল লফকলহয়্যাহ, কুবয়্ত: ৩০/৬৭-৬৮19 
; আসইলাতু মুনতাদাল আসইলা, প্রশ্ন নং: ২২৮৭20 ; আলইসলাম 
সুওয়্াল জওয়্াে (অনলাইন সাইি), ফবতায়্া নং: ১০২৩১১21  
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وقد اختلف الفقهاء يف زوجة الغائب واملفقود واحملبوس إذا طلبت الت فريق لذلك ، هل َاب إىل  
 ى أقوال بياهنا فيما يلي :طلبها ؟ عل

 الت فريق للغيبة : -أ 
اختلف الفقهاء يف جواز الت فريق للغيبة على أقوال مبناها اختالفهم يف حكم استدامة الوطء ،  - 87

 أهو حق  للز وجة مثل ما هو حق  للز وج ؟
افعي ة ، واحلنابلة يف قول القاضي ، إىل أن  دوام الوطء  قضاء حق  للر جل فقط ، فذهب احلنفي ة ، والش 

ًة مل يكن ظاملًا هلا أمام القاضي ، سواء  وليس للز وجة فيه حق  ، فإذا ما ترك الز وج وطء زوجته مد 
أكان يف ذلك حاضرًا أم غائبا ، طالت غيبته أم ال ، ألن  حق ها يف الوطء قضاء ينقضي ابملر ة 

القضاء ، وعلى هذا فإذا غاب الز وج عن زوجته الواحدة ، فإذا استوفتها مل يعد هلا يف الوطء حق  يف 
ًة ما مهما طالت ، وترك هلا ما تنفق منه على نفسها ، مل يكن هلا حق  طلب الت فريق لذلك ، إال    مد 
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أن  احلنابلة يف قوهلم هذا قي دوا عدم وجوب الوطء بعدم قصد ايإضرار ابلز وجة ، فإذا قصد بذلك 

وذهب احلنابلة يف قوهلم الثّاين وهو  الل شرط سقوط الوجوب .ايإضرار هبا عوقب وعز ر ، الخت
األظهر إىل أّن استدامة الوطء واجب للّزوجة على زوجها قضاًء ، ما مل يكن ابلّزوج عذر مانع 
من ذلك كمرض أو غريه ، وعلى هذا فإذا غاب الّزوج عن زوجته مّدًة بغري عذر ، كان هلا طلب 

 ه بعذر مل يكن هلا ذلك .الّتفريق منه ، فإذا كان ترك
أّما املالكّية ، فقد ذهبوا إىل أّن استدامة الوطء حّق للّزوجة مطلقًا ، وعلى ذلك فإّن الّرجل إذا 
غاب عن زوجته مّدًة ، كان هلا طلب الّتفريق منه ، سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغري عذر ، 

، برتقيم 68-67/ 30لفقهية الكويتية )املوسوعة ا- ألّن حّقها يف الوطء واجب مطلقًا عندهم .
 الشاملة آليا(

 
20

 -جاء يف فتاوى منرب التوحيد و اجلهاد: 
 ما حكم طالق زوجيت من أجل اخلروج من غزة للجهاد يف سبيل هللا؟

 2287رقم السؤال: 
اجلهاد  أان فلسطيين أعيش يف غزة عاقد على فتاة وموعد )الزواج( قد اقرتب وأريد النفري إىل ساحات 

كالعراق أو اليمن أو افغانستان ان تيسر ذلك )يعين ما حددت كيف أخرج حلىت اآلن(، ولكين أجد 
يف الزواج معيقا يل من اخلروج من غزة حيث أنين ال أستطيع أن أصحب زوجيت معي، وال أستطيع أن 

 أتركها معلقة، فما الرأي الشرعي بذلك؟! وشكرا لكم
 السائل: مسلم فلسطيين

 ب: اللجنة الشرعية يف املنِباجملي
بسم هللا، واحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه؛ وبعد ... 
إن أمر الزواج ال يتعارض مع اجلهاد يف سبيل هللا، فنبينا صلى هللا عليه وسلم مل مينعه قتال أعدائه عن 

مر مل يتيسر لك بعُد، لذلك ننصحك إبمتام زواجك وال الزواج. ولكن الذي يبدو من سؤالك أنَّ األ
تطلق زوجك ألمٍر مظنون قد ال يكون مستقبال، مع استحباب إعالمها مبا تنوي أن تقوم به حىت 

فلك أن تطلق زوجك وال ترتكها معلقة، وإن كنا ختتار لنفسها من اآلن. فإن تيسر لك النفري بعُد، 
ا، فمن النساء من حتب أن تظل مرتبطة مبجاهد، لتنال أجًرا مثله ننصح أيضا بتخيريها يف أمر طالقه

. وإن كان من نصيحة أخرية أوجهها ألخي السائل فأقول: إن ساحة فلسطني على صِبها ووفائها
وخاصة غزة حتتاج إىل كثري من السواعد اليت تبين، واجلهد املتواصل، وحشد مجيع الطاقات، فإذا  

 ا أن نرتكها ونتوجه لغريها؟! فالغريب أن ننتظر من أييت مهاجرا ليشارك كانت هبذه الكيفية فكيف لن
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يف البناء، مث جند األنصار يهاجرون منها مفرغني الساحة من جهدهم. نسأل هللا أن يوفقنا وإَيك إىل 

 ( 4/167)منتدى األسئلة:  ما ةحبه ربنا ويرضاه. هذا؛ وابهلل التوفيق.
 

 اإلسالم سؤال وجواب -أكثر من ستة أشهر  إذا مل ترض زوجته بغيابه عنها 21
 السؤال

أشهر وقلتم يل إذا رضيت  6أان أرسلت إليكم سؤايل وقصيت عن غيايب عن زوجيت ملدة أكثر من 
الزوجة فال حرج . فما احلال إن مل ترض زوجيت ؟ ولكن هي مغلوبة على أمرها نظرا لسوء الظروف 

ها للعمل يف بالدي جبوارها فالعمل ال يكفى لسد املأكل وأان ما بيدي حيلة حيث إنين إذا رجعت إلي
فما ابلك بباقي األشياء اليت حنتاجها . فليس أمامي إال العمل بعيدا عنها ، والفرتة رمبا تطول إىل 

سنوات أو أكثر وأان ال أراها إال شهراً واحداً يف العام . فما حكم ايإسالم يف هذا املوضوع إن مل 7
يت الصعبة هذه ؟ وما حكم ايإسالم يف حالة عدم رضا الزوجة ، والزوج قادر ترض زوجيت يف حال

 على العودة جبوارها ولكن هو ال يريد العودة هلا إال كل فرتات طويلة حبا يف املال؟
 اجلواب

إذا مل ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إىل القاضي ليقوم  احلمد هلل.
 إلزامه ابلعودة ، فإن مل يرجع حكم القاضي مبا يراه من الطالق أو الفسخ .مبراسلة زوجها و 

سواء كان سفر الزوج وغيابه بعذر كحاجته إىل املال وعدم وجود عمل له يف بلده ، أو كان لغري 
 كما ذكرت يف سؤالك .  –عذر . بل حب اً يف املال 

ر ال يلزمه الرجوع ، وال أيمث إذا مل يرجع ولكن الفرق بني حال العذر وعدمه : أن الزوج يف حال العذ
. 

 أما يف حال عدم العذر فيجب عليه العودة ، وأيمث إذا مل يرجع .
 ويف احلالتني للمرأة طلب الطالق ، دفعاً للضرر الواقع عليها .

رَاراً وال جيوز للزوج أن ميسك امرأته مع حصول الضرر عليها . قال هللا تعاىل : ) َوال مُتِْسُكوُهنَّ ضِ 
 . 2، وقال تعاىل : ) فََأْمِسُكوُهنَّ مبَْعُروٍف َأْو فَارُِقوُهنَّ مبَْعُروٍف ( الطالق/ 231لِتَـْعَتُدوا ( البقرة/

( : " ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجٍة سقط حقها من القسم 5/193قال يف "كشاف القناع" )
عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة  والوطء وإن طال سفره ، للعذر ... وإن مل يكن للمسافر

أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك ، ملا روى أبو حفص إبسناده عن يزيد بن أسلم قال : بينا عمر بن 
 اخلطاب ةحرس املدينة فمر ابمرأة وهي تقول :

 تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقين أن ال خليل أالعبه
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 ذا السرير جوانبهفوهللا لوال خشية هللا واحليا حلرك من ه

فسأل عنها فقيل له : فالنة زوجها غائب يف سبيل هللا ، فأرسل إليها امرأة تكون معها ، وبعث إىل 
زوجها فأقفله )أي أرجعه( مث دخل على حفصة فقال : بنية كم تصِب املرأة عن زوجها ؟ فقالت : 

ر للمسلمني ما سألتك. فقالت سبحان هللا ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال : لوال أين أريد النظ
: مخسة أشهر ستة أشهر ، فوق ت للناس يف مغازيهم ستة أشهر ، يسريون شهرا ، ويقيمون أربعة 

 أشهر ، ويرجعون يف شهر .
وحمل لزوم قدومه إن مل يكن له عذر يف سفره كطلب علم أو كان يف غزو أو حج واجبني أو يف طلب 

, ألن صاحب العذر يعذر من أجل عذره ، فيكتب إليه احلاكم رزٍق ةحتاج إليه فال يلزمه القدوم 
ليقُدم . فإن أىب أن يقدم من غري عذٍر بعد مراسلة احلاكم إليه فسخ احلاكم نكاحه ألنه ترك حقا 

 عليه تتضرر به املرأة " انتهى بتصرف .
ن هلا طلب (: " فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغري عذر , كا29/63ويف "املوسوعة الفقهية" )

 التفريق منه , فإذا كان تركه بعذر مل يكن هلا ذلك ]هذا مذهب احلنابلة[.
أما املالكية , فقد ذهبوا إىل أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة , كان هلا طلب التفريق منه , سواء 

 أكان سفره هذا لعذر أم لغري عذر , ألن حقها يف الوطء واجب " انتهى بتصرف .
 

ن جِبين حفظه هللا : أان شاب متغرب ومتزوج واحلمد هلل ، لكن البلد اليت أعمل هبا وسئل الشيخ اب
ال تسمح أنظمتها بقدوم الزوجة إال لبعض الوظائف والرتب ، فما حكم الدين احلنيف يف ذلك 

 شهر ابلضبط ؟ 14حيث أن ايإجازة تكون بعد كل سنة أو 
ة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد فأجاب : " قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج أبربع

ن لزمه ذلك ، فإن امتنع  طلب الزوجة قدوم زوجها ، فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه ومتك 
فلها الرفع إىل القاضي ليفسخ النكاح ، فأما إن مسحت له زوجته ابلبقاء ولو طالت املدة وزادت عن 

وقد أسقطته فليس هلا طلب الفسخ ما دامت قد السنة أو السنتني فال أبس بذلك فإن احلق هلا 
رضيت بغيابه ، وما دام قد أم ن هلا رزقها وكسوهتا وما حتتاجه، وهللا ويل التوفيق " انتهى من "فتاوى 

 (.3/212إسالمية" )
وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا عن رجل متزوج وله أبناء من زوجته يقول سافرت من وطين 

رتة غيايب تقارب ثالث سنوات مع العلم أين مل أقطع عن زوجيت املصاريف ألحسن وضعي وكانت ف
 واملراسلة ابستمرار فضيلة الشيخ هل هلا يف الشرع حق وما هو ؟ وهل علي إمث يف هذا؟

فأجاب رمحه هللا : " أقول إن املرأة هلا حق على زوجها أن يستمتع هبا وتستمتع به كما جرت به 
لطلب العيش برضاها وكانت يف مكان آمن ال خيشى عليها شيء فإن ذلك العادة ، وإذا غاب عنها 
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সেযােস্থায়্ লতলন যলদ হক কছবি লদবয়্ও আ নার লেোবহ থাবকন, তেুও 
আ নাবক ক য়্াল রা বত হবে, দীর্য লেবেবদর কারবণ কযবনা তার 
গুনাবহ ললপ্ত হওয়্ার সম্ভােনা ততলর না হয়্। সামথযয অনযুায়্ী তাবক সময়্ 
কদয়্ার সবেযাচ্চ কচষ্টা করবেন। প্রবয়্াজবন আ নার কদবশ কফরার 
লেরলতবক ৬ মাস কথবক কলমবয়্ আনবেন।  উমর (রালয.) যলদও 
মুজালহদবদর জনয স্ত্রীবদর কাবছ লফবর আসার স্বাভালেক লনয়্ম ৬ মাস 
কোঁবি লদবয়্লছবলন, লকন্তু ফুকাহাবয়্ লকরাম েবলবছন, এই কময়্াদ লতলন 
স্বাভালেক লনয়্ম লহবসবে লস্থর কবরবছন, যা সোর জনয প্রবযাজয নয়্; 
েরং স্ত্রীবদর সালেযক অেস্থার প্রলত লক্ষ রা া জরুরী। -সুনানু সালয়্দ লেন 
মানসুর: ২/২১০, আসার নং ২৪৬৩

22
;  মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক: 

                                                                                                     
ال أبس به ، ألن احلق هلا فمىت رضيت إبسقاطها مع كمال األمن والطمأنينة فال حرج يف تغيبه ملدة 

ثالث سنوات أو أقل أو أكثر ، أما إذا طالبت حبضوره فإن هذا يرجع إىل ما لديهم من القضاة 
 ن شريعة هللا عز وجل " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".ةحكمون مبا يرونه م

واحلاصل : أن غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر ، إن رضيت به زوجته ، وكان قد تركها يف 
مكان آمن ، فال إشكال ، وإن مل ترض بذلك ، فلها رفع أمرها للقضاء الشرعي ، ليُنظر يف أمرها : 

 لعودة ، أو يفسخ النكاح .هل يعذر زوجها أو يلزم اب
وينبغي للزوج أن يدرك أثر غيابه على زوجته وأوالده ، وأن يؤثر صالحهم ورعايتهم على مجع املال ، 

إن كان جيد كفايته يف بلده ، فإن مصيبة الدين ال جيِبها شيء ، وال يعوضها مال وال متاع ، وكم من 
 فره ، نسأل هللا العافية .البيوت قد فسد شباهبا وبناهتا بسبب غياب األب وس

وهلذا نوصيك بتقوى هللا تعاىل ، واحلرص على أهلك وأوالدك ، وبذل الوسع يف توفري شيء من املال 
لتعود وتستقر يف بلدك ، أو حتملهم إليك ، فإن للزوجة حقا ، ولألوالد حقا ، وأنت غدا مسئول 

 أمام هللا عن هذه الرعية .
 السداد والرشاد .نسأل هللا لنا ولك التوفيق و 

 وهللا أعلم .
والفتوى مذكور على الرارط التايل: 

https://islamqa.info/ar/answers/102311/  
 ابب الغازي يطيل الغيبة عن أهله[: (210-209/ 2سنن سعيد بن منصور )جاء يف ] 22

https://islamqa.info/ar/answers/102311/
https://islamqa.info/ar/answers/102311/
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عمر، قال: حدثنا سعيد قال: ان أبو معاوية، عن عبيد هللا بن عمر، عن انفع، عن ابن  - 2461

كتب عمر رضي هللا عنه إىل أمراء الثغور أيمرهم أن أيخذوا الرجال ابلقفول إىل النساء، فإن فعلوا، »
 «وإال أخذوهم ابلنفقة، فإن أنفقوا وإال أخذوهم ابلطالق، فإن طلقوا وإال أخذوهم ابلنفقة فيما مضى

احلارث، أن بكريا، حدثه أن  حدثنا سعيد قال: ان عبد هللا بن وهب، قال: أان عمرو بن - 2462
َي عبد هللا، انظر ما »عمر بن اخلطاب حرس ليلة ومعه عبد هللا بن األرقم، فرأى سوادا، فقال: 

فذهب، فإذا هو ابمرأة، فقال: ما شأنك؟ فقالت: ما ساءك وساء صاحبك الذي معك؟ « هذا؟
[ ما تشتهي 210تهي ]ص:قال: ومن هو؟ قالت: عمر، أيف هللا أن ةحبس زوجي عين سنة، وأان أش

 فأخِبته، فكتب إليه، فأقدمه« أين بعثه؟»النساء؟ فرجع إىل عمر، فأخِبه، فسأهلا: 

حدثنا سعيد قال: ان عطاف بن خالد، قال: ان زيد بن أسلم، أن عمر بن اخلطاب،  - 2463
 رضي هللا عنه خرج ليلة ةحرس الناس، فمر ابمرأة وهي يف بيتها وهي تقول:

 الطويل[]البحر 

 تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وطال علي أن ال خليل أالعبه

 فوهللا لوال خشية هللا وحده ... حلرك من هذا السرير جوانبه

فلما أصبح عمر أرسل إىل املرأة، فسأل عنها، فقيل: هذه فالنة بنت فالن، وزوجها غاز يف سبيل 
أييت زوجها، وكتب إىل زوجها، فأقفله، مث ذهب إىل هللا، فأرسل إليها امرأة، فقال: كوين معها حىت 

فقالت له: َي أبه، يغفر هللا لك أمثلك « َي بنية، كم تصِب املرأة عن زوجها؟»حفصة بنته، فقال هلا: 
، « إنه لوال أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية، ما سألتك عن هذا»يسأل مثلي عن هذا؟ فقال هلا: 

يغزو الناس يسريون شهرا ذاهبني »أشهر، أو ستة أشهر، فقال عمر:  قالت: أربعة أشهر، أو مخسة
سنن -. ، فوقت ذلك للناس من سنتهم يف غزوهم "« ويكونون يف غزوهم أربعة أشهر، ويقفلون شهرا

 (210-209/ 2سعيد بن منصور )
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১২৫৯৩, ১২৫৯৪23 ; আসসুনানুল কুেরা, োয়্হালক: ১৭৬২৮24 ; 
লকতােুল আসল, মুহাম্মাদ রহ.: ১০/৩৫৯-৩৬০25 ; রদু্দল মুহতার 
৩/২০২-২০৩

26
 ; ফাতাওয়্া উসমালন: ২/৩১০-৩১২

27
   

                                                           
عن ابن جريج قال: أخِبين من أصدق، أن عمر، وهو يطوف مسع امرأة، وهي  -  12593 23

 تقول:
 ]البحر الطويل[

 تطاول هذا الليل واخضل جانبه ... وأرقين إذ ال خليل أالعبه
 فلوال حذار هللا ال شيء مثله ... لزعزع من هذا السرير جوانبه

أردت »قالت: أغربت زوجي منذ أربعة أشهر، وقد اشتقت إليه. فقال: « فما لك؟»فقال عمر: 
فبعث إليه، مث دخل على « ك فإمنا هو الِبيد إليهفاملكي على نفس»قالت: معاذ هللا قال: « سوءا؟

فخفضت « إين سائلك عن أمر قد أمهين فأفرجيه عين، كم تشتاق املرأة إىل زوجها؟»حفصة فقال: 
، فأشارت ثالثة أشهر وإال فأربعة. فكتب «فإن هللا ال يستحيي من احلق»رأسها فاستحيت. فقال: 

 «أشهر [ اجليوش فوق أربعة152أال حتبس ]ص:»عمر 
 عن معمر قال: بلغين، أن عمر بن اخلطاب، مسع امرأة، وهي تقول: - 12594

 ]البحر الطويل[
 تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقين إذ ال حبيب أالعبه

 فلوال الذي فوق السماوات عرشه ... لزعزع من هذا السرير جوانبه
قالت: أجهزت « ومل؟»قالت: نعم. قال: « أنت القائلة كذا وكذا؟»فأصبح عمر فأرسل إليها فقال: 

ستة »فقالت: « كم تصِب املرأة من زوجها؟»زوجي يف هذه البعوث. قال: فسأل عمر حفصة 
 (151/ 7مصنف عبد الرزاق الصنعاين )-. ، فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة أشهر«أشهر
ثنا إمساعيل بن إسحاق أخِبان أبو عبد هللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل  - 17628 24

القاضي ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين مالك عن عبد هللا بن دينار عن بن عمر قال خرج عمر بن 
اخلطاب رضي هللا عنه من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقين أن ال حبيب 

هللا عنها كم أكثر ما تصِب املرأة  أالعبه فقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حلفصة بنت عمر رضي
- .عن زوجها فقالت ستة أو أربعة أشهر فقال عمر رضي هللا عنه ال أحبس اجليش أكثر من هذا

 (29/ 9سنن البيهقي الكِبى )
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وال ينبغي أن جيوز ذلك وال يقيم عند  -قال اإلمام حممد بن احلسن الشيباين رمحه هللا تعاىل:25
 .عند األخرى إال أن أتذن له يف ذلكإحداهن أكثر مما يقيم 

أنه استأذن نساءه يف مرضه أن يكون يف بيت  -صلى هللا عليه وسلم  -فإنه بلغنا عن رسول هللا 
ولو كان عند رجل . ... صلى هللا عليه وسلم -عائشة، فَأِذنَّ له، فكان يف بيت عائشة حىت قُِبَض 

بة وأن يفارقها، فطلبت إليه أن ميسكها وأن يتزوج امرأة قد خال من سنها، فأراد أن يستبدل هبا شا
واحداً، فتزوج على هذا الشرط،  . ... عليها، وأن يقيم عند اليت يتزوج هبا  أَيماً، مث يعود عندها يوماً 

ًضا َفاَل كان ذلك جائزاً ال أبس، لقول هللا تعاىل يف كتابه: }َوِإِن اْمَرأٌَة َخاَفْت ِمْن بـَْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعرَا
نَـُهَما ُصْلًحا{. ]بلغنا ذلك عن علي بن أيب طالب[   ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ

أنه قال لسودة بنت زمعة: "اعتدي". فسألته بوجه هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وبلغنا عن رسول هللا 
. قال حممد: حدثنا أبو حنيفة أن يراجعها، وأن جيعل يومها لعائشة ألن حتشر يوم القيامة مع أزواجه

  .عن اهليثم بذلك غري أنه مل يذكر عائشة
اهـ )كتاب  وال أبس أبن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند األخرى إذا أذنت له.

(لبنان –دار ابن حزم، بريوت ط.  360-10/359األصل لإلمام حممد:   
 . اهـ وال يبلغ ايإيالء إال برضاها نة أحياانويسقط حقها مبرة وجيب دَيقال ِف الدر:  26

)قوله ويسقط حقها مبرة( قال يف الفتح: واعلم أن ترك مجاعها مطلقا ال ةحل قال ابن عابدين حتته: 
له، صرح أصحابنا أبن مجاعها أحياان واجب دَينة، لكن ال يدخل حتت القضاء وايإلزام إال الوطأة 

 األوىل ومل يقدروا فيه مدة.
أن ال يبلغ به مدة ايإيالء إال برضاها وطيب نفسها به. اهـ. قال يف النهر: يف هذا الكالم وجيب 

تصريح أبن اجلماع بعد املرة حقه ال حقها اهـ. قلت: فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا، ملا علمت 
من أنه واجب دَينة. قال يف البحر: وحيث علم أن الوطء ال يدخل حتت القسم فهل هو واجب 

زوجة ويف البدائع: هلا أن تطالبه ابلوطء ألن حله هلا حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته جيب لل
عليه وجيِب عليه يف احلكم مرة والزَيدة َب دَينة ال يف احلكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم َب 

 عليه يف احلكم. اهـ.
 القضاء أي ألنه لو مل يصبها مرة يؤجله وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها مبرة يف

القاضي سنة مث يفسخ العقد. أما لو أصاهبا مرة واحدة مل يتعرض له ألنه علم أنه غري عنني وقت 
العقد، بل أيمره ابلزَيدة أحياان لوجوهبا عليه إال لعذر ومرض أو عنة عارضة أو حنو ذلك وسيأيت يف 

 هر ابلتكفري دفعا للضرر عنها حببس أو ضرب إىل أن يكفر أو ابب الظهار أن على القاضي إلزام املظا
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يطلق وهذا رمبا يؤيد القول املار أبنه َب الزَيدة عليه يف احلكم فتأمل )قوله وال يبلغ مدة ايإيالء( 
تقدم عن الفتح التعبري بقوله وجيب أن ال يبلغ إخل. وظاهره أنه منقول، لكن ذكر قبله يف مقدار الدور 

بغي أن يطلق له مقدار مدة ايإيالء وهو أربعة أشهر، فهذا حبث منه كما سيذكره الشارح أنه ال ين
فالظاهر أن ما هنا مبين على هذا البحث أتمل، مث قوله وهو أربعة يفيد أن املراد إيالء احلرة، ويؤيد 

شى عواقبه ملا مسع يف الليل امرأة تقول: فوهللا لوال هللا خت -رضي هللا تعاىل عنه  -ذلك أن عمر 
لزحزح من هذا السرير جوانبه فسأل عنها فإذا زوجها يف اجلهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصِب املرأة 
عن الرجل: فقالت أربعة أشهر، فأمر أمراء األجناد أن ال يتخلف املتزوج عن أهله أكثر منها، ولو مل 

-202\3رد احملتار - يالء فيها.يكن يف هذه املدة زَيدة مضارة هبا ملا شرع هللا تعاىل الفراق ابيإ
203 

 ہے؟ سکتا رہ جدا سے ی بیو عرصہ کتنا شوہر 27

 سے رہنے جدا سے بیوی تک دراز عرصہ لئے کے وتبلیغ تعلیم یا مالزمت)

 (جواب کا سوال کے مدظلہٗ  صاحب عبدالواحد ڈاکٹر موالنا متعلق

  صاحب میمن عبدهللا جناب بخدمت:۔ سوال 

 ورحمۃ علیکم السالم     

  کاتہٗ  وبر هللا

 ! گرامی مزاج

 جو ، ہوئی موصول قسط تیسری کی ہدیہ کے کتابوں کردہ ارسال کی ا نجناب

 عنایت انتہائی اس ، تھی مشتمل پر حقوق کے بیوی اور خطبات اصالحی کہ

 تعالی   هللا کہ ہوں گو دعا اور ہوں وممنون مشکور ہی بہت پر فرمائی کرم اور

 ۔ فرمائیں عطا برکت میں علم اور ومال جان کی جناب

 لیکن ، ا گیا پر قلم نوک سوال ایک سے مناسبت کی ہدیہ کے جناب 

 پر خاطر طیب کے مدظلہٗ  عثمانی تقی موالنا اور کے جناب جواب کا اس

 ۔ ہوں کرتا موقوف

 :۔فرمایا تحریر نے مدظلہٗ  موالنا میں ‘‘حقوق کے بیوی’’رسالہ 

 مہینے چار لئے کے مرد کہ ہے لکھا تک یہاں نے کرام فقہائے 

 بغیر کے دلی خوش کی اس اور اجازت کی بیوی رہنا باہر سے گھر زیادہ سے

 (۶۱:ص۔)نہیں جائز

 سال دو سال سے اجازت کی بیوی کہ نکال یہ سے مخالف مفہوم 

 ۔ ہیں سکتے رہ باہر لئے کے

  لیکن ، ہے لکھا ہی ایسے مسئلے یہ تو میں کتابوں بعض کی اردو 
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 اس کے مسئلے نزدیک کے حنفیہ میں کتابوں کی فقہ اور فتاوی   عربی کیا

 کی بیوی کہ ہے موجد تو تصریح یہ ؟ ہے موجود تصریح کی ہونے طرح

،  ہے کرسکتا مٔوخر زائد سے ماہ چار کو وطی سے دلی خوش اور رضامندی

لیکن اس سے یہ مطلب نکالنا کہ کوئی شخص جوان بیوی سے اجازت لے کر 

سال دو سال اور زائد مدت کے لئے باہر جاسکتا ہے مشکل ہے ۔پھر اکا دکا 

کوئی واقعہ ایسا ہو تو شاید غیر معمولی حاالت پر محمول کرلیا جائے ، لیکن 

غ کے لئے اس طرح موجودہ دور میں بڑے پیمانے پر مالزمت ، تعلیم اور تبلی

  نکلنا سمجھ سے باہر ہے ۔

بہر حال اگر ایسا حوالہ جناب مدظلٗہ سے حاصل کرکے روانہ کریں تو بڑا 

  احسان ہوگا ۔

عالوہ ازیں اگر ایسا کوئی حوالہ موجود ہے تو پھر اس کی کیا توجیہ ہوگی کہ 

حضرت عمر فاروق ص نے یہ حکم جاری فرمایا کہ مجاہدین چار مہینے سے 

یادہ گھر سے باہر نہ رہیں اور یہ حکم کیوں نہ دیا کہ چار مہینوں سے زیادہ ز

میں نے اپنے اشکال  کے لئے بیویوں سے اجازت لے کر نکال کریں۔

کا خالصہ تحریر کیا ہے ، اگر اس بارے میں کوئی رہنمائی میسر ا جائے تو 

 ممنون ہوں گا ۔

  

والنا مدظلٗہ کی خدمت میں سالم ا خر میں ایک مرتبہ پھر شکر قبول فرمائیں ، م

      پیش فرمائیں ۔

  والسالم علیکم   

  جامعہ مدنیہ ،الہور       ،        موالنا ڈاکٹر عبدالواحد 

 جواب :۔ گرامی قدر مکرم 

 السالم علیکم ورحمۃ هللا وبر کاتہٗ 

ا نجناب کا گرامی نامہ موالنا عبدهللا میمن صاحب کے نام موصول ہوا ، اور 

نجناب نے جس پہلو کی طرف متوجہ فرمایا ، اس پر غور کیا ، ا پ نے ا  

 درست فرمایا ہے کہ چار ماہ سے زائد گھر سے باہر رہنے کے جواز کے
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لئے صرف بیوی کی اجازت اور خوش دلی کافی نہیں ہونی چاہیئے ، اس  

مسئلہ میں فقہاء کی کوئی تصریح تو نہیں ملی ، سوائے درمختار کی اس 

ویسقط حقھا بمرة ویجب دیانۃ احیانا وال یبلغ مدة االیالء ’’ ے :عبارت ک

اسی کے تحت عالمہ شامی رحمہ هللا فتح القدیر کی مندر جہ ذیل  ۔‘‘اال برضاها

ویجب ان ال یبلغ بہ مدة االیالء اال برضاها وطیب نفسھا ’’ عبارت نقل کی ہے:۔ 

طبع سعید   (1حاشیه نمبر ۱[۔)۲۰۲،ص:۳۔ ]درمختار مع شامی ،ج: ‘‘بہ

 کراچی

لیکن یہ مسئلہ حق جماع سے متعلق ہے ، اور اس میں یہ تصریح ہے کہ 

عورت اپنی رضامندی سے اپنا یہ حق ترک کرسکتی ہے ، لیکن یہ درست ہے 

کہ مطلق سفر کے بارے میں فقہائے کرام رحمہم هللا کی کوئی تصریح احقر 

ص کے واقعہ سے  کی نظر سے بھی نہیں گزری ، لیکن حضرت عمر فاروق

علی اختالف الروایات چار مہینے یا پانچ مہینے یا چھ مہینے تک سفر پر 

رہنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے ، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ عورت کے حق 

کی وجہ سے ہے ، اور یہ جب اس کا حق ہے تو وہ اس سے دست بردار بھی 

ص نے یہ کیوں  ہوسکتی ہے ، رہا یہ معاملہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم

نہیں فرمایا کہ بیوی کی اجازت سے سپاہیوں کو چار ماہ سے زائد کے سفر پر 

بھیجا جاسکتا ہے ، تو اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق 

اعظم ص  کو اپنے لشکر کے سپاہیوں کے لئے ایک ضابطہ مقرر کرنا تھا کہ 

اس کے لئے انہوں نے چار ماہ ان کو کتنی مدت کے بعد واپس بالیا جائے ، 

  کی مدت علی االطالق مقرر فرمائی ، چنانچہ ان کے الفاظ یہ منقول ہیں کہ :۔

 [۔۲۹،ص:۹]سنن بیھقی ،کتاب السیر ،ج:۔ ‘‘ال ٔاحبس الجیش ٔاکثر من هذا ’’

  طبع نشر السنة ملتان. (1حاشیه نمبر )

]مصنف عبدالرزاق   ۔‘‘فکتب عمر ان ال تحبس الجیوش فوق ٔاربعۃ ٔاشھر ’’اور 

 ناشر مجلس علمي (2حاشیه نمبر ) [۔۱۵۱،۱۵۲،ص:۷،ج:

چونکہ سپاہیوں کے لئے کوئی نہ کوئی مدت مقرر کرنی ہی تھی ، اس لئے ا پ 

صنے چار ماہ کی مدت علی االطالق مقرر فرمادی ، اور اس تدقیق کی 

ضرورت نہیں سمجھی کہ کس کی بیوی اس سے زائد کے لئے راضی ہے ، 

البتہ سارہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ  اور کس کی بیوی راضی نہیں ۔

جب کہ گھر سے باہر رہنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو ، جہاں فتنے کا 

اندیشہ ہو ، وہاں صر ف بیوی کی اجازت گھر سے باہر رہنے کے لئے کافی 
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গ. প্রশ্ন ‘ক’ ও ‘ ’ এর উত্তবর লেেৃত লনয়্ম অনুসাবর প্রবতযক স্ত্রীর 
হক আদায়্ করা ওয়্ালজে। হক আদায়্ করা সম্ভে র না হবল, কয 
ককাবনা মূবলয স্ত্রী কথবক ক্ষমা কনয়্ার েযেস্থা করবত হবে। হক আদাবয়্ 
অক্ষম হবল আ নার লেোহ েন্ধন কথবক মুি হবয়্ অনযি লেবয়্ েন্ধবনর 
সুবযাগ কবর লদবত হবে। তা না কবর ককাবনা স্ত্রীবক এভাবে েুললবয়্ করব  
কষ্ট কদয়্া লকছুবতই জাবয়্য নয়্। িীলন কাবজর অজুহাবতও এমনলি করা 

                                                                                                     
نہ  نہیں ، اور فتنے کے اس دور میں اس طرز عمل کی ہر گز حوصلہ افزائی

ہونی چاہیئے ۔ ا پ کا یہ فرمانا بھی بجا اور درست ہے کہ احیانا ضرورت کے 

مواقع پر طویل سفر اختیار کرنا اور بات ہے ،اور اس عمل کو معمول بنالینا 

دوسری بات ہے ،اور چونکہ ایسی صورت میں فتنے کے امکانات بہت قوی 

خالصہ یہ کہ ہوجاتے ہیں ، اس لئے اس سے احتراز ہی کرنا چاہیئے ، 

جہانفتنے کا ظن غالب ہو وہاں تو بیوی کی اجازت کے ساتھ بھی سفر اختیار 

کرنا جائز نہیں ، اور اس میں مدت کی کوئی قید نہیں ، اور جہاں ظن غالب نہ 

ہو ، لیکن معتدبہ احتما ل ہو وہاں بھی حتی االمکان اس سے احتراز ہی الزم 

نے چار ماہ کا ذکر فرمایا ہے وہ  ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء کرام

عوارض سے قطع نظر کرتے ہوئے محض عورت کے حق کی بنیاد پر فرمایا 

ہے ، لیکن جہاں عوارض فتنہ موجود ہوں ، وہاں اس تفصیل پر عمل ہونا 

   چاہیئے جو اوپر عرض کی گئی ۔

 وّٰللاہ سبحانہ وتعالی  ٔاعلم   هذا ماظھر لی 

  والسالم 

 مانیمحمد تقی عث   

 ه۱۴۱۴؍۴؍۹ -

یہ فتوی  حضرت واال دامت برکاتہم نے جوابی خط میں تحریر : 3)حاشیه نمبر 

 (فرمایا ۔

 و، دیوبندڈپ،  زكریا  بك312-310، ص:2فتاوى عثماني،  ج: -
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যাবে না। কুরআবন কারীবম তা সুস্পষ্টভাবে লনবষি করা হবয়্বছ। আল্লাহ 
তায়্ালা ইরশাদ কবরন, 

ْ َْْولَن  ْكُل َ َْتِميلُوا ْفَََل ُتم  َْحَرص  َْولَو  ْالن َِساِء َ َْبْي  ِدلُوا َْتع  ْأَن  َتِطيُعوا َتس 
َْغُفوًراْ ْكَاَن َ ْاّلل َ ْفَِإن َ َْوَتت َُقوا لُِحوا ُْتص  َْوإِن  ل ُمَعل ََقِة ْكَا ْفََتَذُروَها ِل ال َمي 

ْ]129يًماْ]النساء:َْرحِْ
“কতামরা যবতাই ইো কর না ককন, লকছুবতই কতামাবদর স্ত্রীবদর সাবথ 
সমান আচরণ করবত  ারবে না। তবে কতামরা ককাবনা একজবনর প্রলত 
 লর ূণযভাবে েুাঁবক  বিা না কয, আবরকজন েুলন্ত অেস্থায়্  বি 
থাকবে। কতামরা যলদ সংবশািন কবর নাও এেং আল্লাহবক ভয়্ কর, 

তাহবল কদ বে, আল্লাহ অলত ক্ষমাশীল,  রম দয়্ালু।” -১২৯ 
উবল্ল য, এ  যযন্ত যা েলা হবলা, তা লছবলা দুলনয়্া ো আল রাবতর আইন 
ও লেচাবরর কথা। লেচাবরর নীলতবত স্বামীর উ র স্ত্রীর ওয়্ালজে 
হকগুবলা কযমন লনলদযষ্ট, স্ত্রীর উ রও স্বামীর ওয়্ালজে হকগুবলা লনলদযষ্ট 
ও সীলমত। লকন্তু এই লেচাবরর নীলতবত লকংো নূযনতম ওয়্ালজে হকগুবলা 
আদায়্ কবর ক বনা সু ী দাম্পতয জীেন গবি ওবি না। প্রথমত, সু ী 
সমৃদ্ধ দাম্পতয জীেবনর জনয জরুরী,  রস্পর সহবযালগতা ও 
আন্তলরকতা এেং ভাবলাোসা ও আস্থার সম্পকয ততলর করা। তা না কবর 
আ লন যলদ একজবনর নূযনতম ওয়্ালজে হক আদায়্ কবরন, আর 
অলতলরি হালদয়্া কতাহফা ও ভাবলাোসা সে অনযজনবক কদন, 
স্বভােতই প্রলত উত্তবর লতলনও তার উ র অল যত নূযনতম ওয়্ালজবের 
অলতলরি আদায়্ করবেন না। এবত অেশযম্ভােীভাবেই তার সবে 
আ নার দূরত্ব সৃলষ্ট হবে এেং দাম্পতয কলবহর  থ উন্মুি হবে।  
লিতীয়্ত, ইসলাবমর একালিক লেবয়্-লেলির উ র এমলনবতই শত্রুবদর 
অবহতুক আ লত্তর অভাে কনই। তার উ র যারা একালিক লেবয়্ 
করবেন, তারা যলদ সকল স্ত্রীর সবে সুসম্পকয স্থা বন েযথয কহান, তা 
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শত্রুবদর কপ্রা াগাণ্ডার সুবযাগ কবর লদবে, কযমনলি আমরা আমাবদর 
আজবকর োস্তেতায়্ প্রতযক্ষ করলছ। 
তৃতীয়্ত, িীবনর দাঈ ও মজুালহদ লহবসবে যারা এই লফতনার যবুগ 
ইসলাবমর গুরুত্ব ূণয ল দমত আঞ্জাম লদবেন, তাবদর দালয়্ত্ব এ াবন 
আরও কেলশ, আরও স্পশযকাতর। একজন দাঈর এমন কাজ কথবকও 
লেরত থাকা জরুরী, যা শরীয়্বত জাবয়্য হবলও, দাওয়্াত ও দাঈর প্রলত 
মানুবষর অনীহা ও অনাস্থা সৃলষ্ট কবর। দাঈর দালয়্ত্ব মানুবষর সামবন 
লনবজবক সবেযাত্তম োস্তে আদশয লহবসবে উ স্থা ন করা।   
সুতরাং দাঈবদর কাবরা একালিক স্ত্রী থাকবল, যতক্ষণ না ককাবনা স্ত্রী তার 
ককাবনা হক লনজ কথবক কছবি কদবেন, ততক্ষণ যথাসম্ভে সেলকছুবতই 
সকল স্ত্রীর সমতা লনলিত করার সেযাত্মক কচষ্টা করা কাময। 

تعاىل أعلم، وعلمه أمت وأحكم وهللا  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 
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